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 الخصخصة وأثارها على الحقوق االقتصادية
 للطبقة العاملة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 د. فرج عبد الفتاح فرج
 المشارك أستاذ االقتصاد

نائب مدير مركز البحوث 
 اإلفريقية

معهد البحوث والدراسات 
 –اإلفريقية 

 جامعة القاهرة
 

 مقدمة
علتتى  1948ديستتمبر  10نصتتت متتواد اإلعتتال العتتالمي لحقتتوق اإلنستتال الصتتادر فتتي 

مجموعتتتة متتتل الحقتتتوق االقتصتتتادية واالجتماعيتتتة يجتتتب أل توفرهتتتا المجتمعتتتات اإلنستتتانية 
 نحو التالي :لمواطنيها ، على ال

، وضتترورة  أدائتتدحتتق العمتتل لكتتل متتل يرلتتب فيتتد ولديتتد المقتتدرة علتتى  .1
حماية عنصر العمل مل البطالة التي يمكل أل يتعرض لها ، فضا عل 
ضترورة تهيئتة الشتروط المناستبة للعامتل لكتي يقتو  بتةدا  عملتة   متادة 

23 . ) 
ة أو ضتترورة أل يكتتول العمتتل متتدفوعال ل جتتر التتذا يتناستتب متت  الو يفتت .2

 ( . 24األعمال التي يقو  بها العامل   مادة 
ضرورة توفير المتطلبات اإلنستانية األساستية متل مةكتل وملتبو ومتةو   .3

فضا عل الختدمات االجتماعيتة  كالتتةميل ضتد  ، ورعاية صحية وعاج
 (. 25البطالة ، الشيخوخة   مادة 

 ( . 26الحق في التعلي  بمراحلد المختلفة   مادة  .4
 

لت الدول على توفير هذه الحقوق لمواطنيها بدرجات مختلفة تبعال لما تنتهجتد ولقد عم
مل توجهات فلسفية عامتة تحكت  مستار سياستاتها االقتصتادية واالجتماعيتة ، فالتدول التتي 
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، اضتتطلعت لحمايتتة هتتذه الحقتتوق بنفستتها ، األمتتر التتذا ضتتمل  االشتتتراكيةطبقتتت الفلستتفة 
و  الموارد المتاحتة لهتذه التدول . ليتر أنتد متل تطتور للمواطنيل فيها حقوقال تحددت في ض

التتتن    االجتماعيتتتة واتجتتتتاه اللتتتب هتتتذه التتتتدول ل ختتتذ بفلستتتفات جديتتتتدة تتفتتتق ومبتتتتاد  
الستتتوق ومتتتا يترتتتتب عليهتتتا متتتل تحويتتتل الملكيتتتة العامتتتة إلتتتى ملكيتتتة خاصتتتة ،  اقتصتتتاديات

، فقتتد ترتتتب  القتتوميوالستتماح للقطتتاخ الختتاح بمستتاحة اكبتتر للمستتاهمة فتتي تكتتويل التتدخل 
على هذه التغيرات أثار مختلفة علتى تلتك الحقتوق التتي كانتت الطبقتة العاملتة قتد اكتستبتها 

 في هذه الدول .
 هذه الورقة هو : دالذا تطرح األساسيوالسؤال 

 
العاملتتتة فتتتي التتتدول التتتتي أختتتذت بةستتتاليب  ةإلتتتى أا متتتد  تتتتةثرت حقتتتوق الطبقتتت
مجموعة أسئلة فرعية لعل أهمها هتو ، متا  الخصخصة ؟ وبطبيعة الحال فإل السؤال يحو 

معتتدالت  –أثتتر الخصخصتتة علتتى الحقتتوق االقتصتتادية للطبقتتة العاملتتة   معتتدالت البطالتتة 
األجور الحقيقية ( ؟ ، ما هو أثتر الخصخصتة علتى الحقتوق االجتماعيتة للطبقتة العاملتة   

ة ، الرعايتة الصتحية تكويل النقابات للدفاخ عل الحقوق االجتماعيت –التةمينات االجتماعية 
 التعلي  ( ؟  –

وعلتتى ذلتتك فتتإل الدراستتة تنقستت  ل قستتا  الرئيستتية التاليتتة ، فضتتا عتتل المقدمتتة والخاتمتتة 
 وقائمة المراج  .

القستت  األول : الخصخصتتة فتتي منطقتتة الشتترق األوستتط وشتتمال أفريقيتتا متت  التركيتتز علتتى 
 م اهر تطبيقها وأسباب األخذ بها   -:الدول العربية

: أثار الخصخصة على الحقوق االقتصادية والحقتوق االجتماعيتة ،  وتفستير  الثاني  القس
 اآلثار.هذه 

السلبية ، بالدفاخ عتل الحقتوق االقتصتادية والحقتوق  اآلثارالقس  الثالث :  كيفية مواجهة 
بما يعززها ، ويحقق المباد  األساسية لإلعال العالمي لحقوق  للطبقة العاملة االجتماعية

  .نسالاإل 
 

 
 مع التركيز على الدول العربيةالقسم األول:الخصخصة في شمال أفريقيا والشرق األوسط 

 الخصخصة وأثارها على الحقوق االقتصادية للطبقة العاملة 



167 

 م اهر تطبيقها وأسباب األخذ بها
____________ 

يض  إقلي  الشرق األوسط وشمال أفريقيا دوالل متباينة مل حيث الكثافتة الستكانية ، والثتروة 
يض  دول الخليج العربي ، وهتي دول يتست  متوستط  االقتصادية، والتقد  المعرفي ، فاإلقلي 

نصيب الفرد فيها مل الناتج المحلى اإلجمالي باالرتفاخ ، كمتا يضت  إلتى جانبهتا دوالل أختر  
كمصر والمغرب واليمل ، وهي دول تتس  بندرة الموارد االقتصادية بالنستبة للستكال ، ومتل 

رة ملموستة فتي مجتال التقتد  المعرفتي ناحية أخر  فاإلقلي  يض  دوالل تمكنت مل تحقيتق طفت
يرال ، لقد لجةت دول الشمال اإلفريقي والشرق األوستط وعلتى األختح تلتك التدول  كتركيا وا 
تاحتتة  التتتي كانتتت تعتنتتق سياستتات اقتصتتادية موجهتتة ل ختتذ بفلستتفة اقتصتتاد الستتوق ، وا 

لتت  اختتتا  الفرصتة للمبتتادرة الفرديتتة ، مستتهدية فتتي ذلتتك بتجتتارب دول أوروبتا الغربيتتة ، ر 
ال رو  التاريخية وعد  توافر العوامل الموضوعية التي أدت لنجاح فلسفة اقتصتاد الستوق 
فتتتي هتتتذه التتتدول . لقتتتد لجتتتةت دول الشتتتمال اإلفريقتتتي والشتتترق األوستتتط ل ختتتذ بفلستتتفة 
الخصخصة وهي سياسة تفي لنقل ملكية القطاخ العتا  إلتى القطتاخ الختاح ، وذلتك للعديتد 

كتتل تقستتيمها إلتتى أستتباب خارجيتتة ، وأستتباب داخليتتة . فعلتتى مستتتو  متتل األستتباب التتتي يم
األسباب الخارجية ، نجد أل أللب دول الشمال اإلفريقي والشترق األوستط التتي تعتانى متل 
ندرة نسبة في الموارد االقتصادية لقد لجتةت لاستتدانة متل مؤسستات التمويتل الدوليتة لستد 

رجي ومتتا عليهتتا متتل التزامتتات لهتتذا العتتال  ، الفجتتوة بتتيل مالهتتا متتل حقتتوق فتتي العتتال  الختتا
ختتدمتها ، لجتتةت هتتذه التتدول لمؤسستتات التمويتتل   وحينمتتا تراكمتتت هتتذه التتديول ، وزاد عتتب

الدولية إلعادة جدولة ما أستحق عليها مل ديول ، وبهذه المناسبة فقد كانت أه  الشتروط 
دية الجديتدة ، وقوامهتا المطلوبة لاستجابة إلعتادة الجدولتة هتو تطبيتق السياستات االقتصتا

الخصخصة على اعتبار أل إدارة السوق للنشاط االقتصادا في المجتم  كفيلتة بتةل تحقتق 
فيتد ، أمتا  اكفا ة تخصتيح المتوارد وعدالتة توزيت  عائتد عمليتات اإلنتتاج علتى متل شتاركو 

األستتباب الداخليتتة فتتيمكل إرجاعهتتا لفشتتل البيروقراطيتتة فتتي تحقيتتق أهتتدا  وخطتتط التنميتتة 
قتتدر التتذا رستتمتد طموحتتات الشتتعوب ، ومتتل ناحيتتة أختتر  فتتةل القتتو  االجتماعيتتة التتتي بال

متل ختال الضتوابط  واستتفادتتكونت خال فترة تطبيق االقتصاد الموجد ، وحققتت مزايتا ، 
المفرطتتة التتتي كانتتت تضتتعها هتتذه التتن   ، قتتد شتتجعت علتتى ضتترورة إجتترا  التحتتوالت التتتي 

رابطتتت األستتباب الخارجيتتة متت  األستتباب الداخليتتة لتخلتتق يطلبهتتا المجتمتت  التتدولي . وهكتتذا ت
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 رفتتال تاريخيتتال جديتتدال علتتى هتتذه التتدول ، إال وهتتو تبنتتى متتنهج تحقيتتق التنميتتة تحتتت قيتتادة 
ستصدار التشريعات االقطاخ الخاح ، وأل الدولة ي ل لها الدور الرقابي الذا يحاف  على 

شتروعات االستتراتيجية والتتي ال يقتو  متتاك بعتض الماومراقبة تنفيتذها مت  استتمرارها فتي 
 عليها القطاخ الخاح .

التذا  1991لسنة  203لقد بدأ تنفيذ برنامج الخصخصة في مصر م  صدور القانول رق  
شتركة تابعتد ،  17شتركة قطتاخ عتا  يتت  إدارتهتا متل ختال  314أورد قائمة حصتر تشتمل 

الختاح بشتكل كلتى أو جزئتي .  وقد قررت الحكومة تحويل هذه الشركات إلى ملكية القطاخ
شتركة بشتكل جزئتي أو كلتتى  116لقتد أنجتزت الحكومتة فتتي مصتر عمليتة الخصخصتة لعتتدد 

مليتتار دوالر ، وفتتي  3.3ة إجماليتتة قتتدرها متتوذلتتك بقي 1999حتتتى  1996ختتال الفتتترة متتل 
مليتول  718شتركة بقيمتة بلغتت  23نفذت الحكومتة المصترية الخصخصتة فتي  2000عا  

 294شركة فقط بقيمة إجمالية حوالي  15ل  يت  سو  خصخصة  2001  دوالر ، وفي عا
( ، فةل برنامج الخصخصة المصرا ل  يستكمل 2003مليول دوالر ، وحتى اآلل  ديسمبر 

 . 1991على النحو الذا تحدد في عا  
مت  قيتا  الهيئتة العامتة لاستتثمار  1994أما في الكويت فقتد بتدأ برنتامج الخصخصتة عتا  

ستته  المملوكتتة للدولتتة فتتي الشتتركات المحليتتة فتتي ستتوق األوراق الماليتتة ، ليتتر أل يتت  األبب
حيث أعلنت الحكومة عل خطتها في  2001حتى عا    بالبط أسمتمسيرة الخصخصة قد 

يساه  بفعالية فتي تحقيتق األهتدا  االقتصتادية ، وعلتى  كيالمجال للقطاخ الخاح  حساإف
 ، ل فتي قطاعتات مختلفتةعمتمؤسستة ت 70صة ذلك فقد أعلنت الحكومة عل عزمها لخصخ

باعت جانبال مل أسهمها في شركة االتصاالت . لقد تبلتورت نتتائج برنتامج الخصخصتة فتي 
عل بيت  الحكومتة جتز  كبيتر متل حصتح الدولتة  2001 – 1994الكويت خال الفترة مل 

 .( 1مليار دوالر تقريبال  أن ر الجدول رق   4مؤسسة بقيمة بلغت  33في حوالي 
وفي الجزائر فةند في إطار برنامج اإلصاح االقتصادا الذا قدمتد الحكومتة وبتدأت تنفيتذه 

وال متفي بداية عقد التسعينيات فةند ت  تهيئة مناخ االستثمار لكي يكول جاذبتال لترؤوو األ
، وتشتتجي  القطتتاخ الختتاح للمستتاهمة فتتي عمليتتات التنميتتة االقتصتتادية وقتتد حتتدد القتتانول 

أهتتدا  ووستتائل برنتتامج الخصخصتتة ، ومستتئولية الشتتركات القابضتتة  1994الصتتادر عتتا  
التتي ستتتولى تهيئتتة المؤسستات العامتتة للخصخصتة . لقتتد تت  تصتتني  المؤسستات بحستتب 

 41قوتها المالية إلى ثاث مجموعتات ، كمتا أعلنتت الحكومتة عتل عزمهتا خصخصتة نحتو 

 د. فرج عبد الفتاح فرج
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 400في أا منها عتل  يقل عدد العامليل ةمؤسسة صغيرة ومتوسط 38مؤسسة مل بينها 
 للمجموعة األولى بحسب القدرة المالية . تنتميفرد وهي مؤسسات 

 2001-1990 عتاميأل حصيلة الخصخصة في الدول العربية بلغتت ختال الفتترة متا بتيل 
 ( 1على النحو الذا يعكسد الجدول رق    أمريكيمليار دوالر  17.5حوالي 

 (1جدول رقم )

 عربية حصيلة الخصخصة في الدول ال
 أمريكيمليول دوالر  1990-2001

 السنة المغرب مصر الكويت األردل تونو دول أخر  المجموخ

2 - 2 - - - - 1990 

17 - 17 - - - - 1991 

70 9 61 - - - - 1992 

417 26 - - - 118 273 1993 

1034 42 - - 252 393 347 1994 

1858 212 32 15 1097 262 240 1995 

2387 21 36 11 898 1150 271 1996 

2480 38 3 33 835 855 716 1997 

2214 772 364 102 354 539 92 1998 

2231 46 58 107 - 857 1163 1999 
1812 - 313 781 - 718 - 2000 
3024 - 89 - 537 294 2104 2001 
 المجموخ 2206 5186 3964 1049 975 1166 17564

 . واإلماراتوقطر  *تشمل الجزائر ولبنان وسلطنة عمان
 . 2002جامعة الدول العربية ، التقرير االقتصادي العربي الموحد ،  -المصدر:

 
 ثلثتيالمعيار المطلق لإليرادات ، أل حتوالي  وباستخدا  ( 1    حيث يتضح مل الجدول رق  

إيرادات الخصخصة في الدول العربية ، جا ت مل عمليات الخصخصة في ثتاث دول فقتط 
 ، مصر ، الكويت . هي المغرب

 لعاملة الخصخصة وأثارها على الحقوق االقتصادية للطبقة ا
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لحصيلة الخصخصة بالنستبة للنتاتج المحلتى اإلجمتالي فتفيتد  النسبيأما باستخدا  المؤشر 
( بةل حصيلة الخصخصة في مصر شتكلت 161  : البيانات المنشورة  جامعة الدول العربية

ل بينمتا شتكلت  2001-1990 عامي% مل متوسط الناتج المحلى اإلجمالي بيل 7حوالي 
 ة فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الكويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذه النستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

% لقتتتد حققتتتت التتتدول 15% ، وفتتتي المغتتترب 5% ، وفتتتي تتتتونو 12% ، وفتتي األردل 14
العربيتتتة ختتتال عقتتتد التستتتعينيات متتتل القتتترل العشتتتريل طفتتترة ملموستتتة نحتتتو إنجتتتاز بتتترامج 
الخصخصة ، فعلى سبيل المثال ، ساه  القطاخ العا  المصرا فتي أواختر الثمانينتات بنحتو 

 ا% متل النتاتج الصتناعي ، كمتا أمتلتك هتذ55لتى اإلجمتالي ، % في تكويل الناتج المح40
% متتل 90% متتل إجمتتالي عمليتتات التصتتدير واالستتتيراد ، وعلتتى 80القطتتاخ وستتيطر علتتى 

قطتتاخ البنتتوك وشتتركات التتتةميل . لقتتد بلتتت عتتدد الشتتركات التابعتتة للقطتتاخ العتتا  فتتي بدايتتة 
 رية .% مل إجمالي العمالة المص35ستوعبت اشركة  400التسعينيات 

 -التغيرات االجتماعية التي صاحبة عمليات الخصخصة :
ت تلك التغيرات التتي طترأت علتى أستلوب وطريقتة األدا  االقتصتادا فتي حلقد سم

أستتلوب االقتصتتاد المخطتتط ببتتروز قتتو  اجتماعيتتة  يالتتدول التتتي كانتتت تنتتتهج فتتي الماضتت
ل كانتتت مصتتادر امتاكهتتا لهتتذه الثتتروة هتت مصتتادر مختلفتتة متتل  يجديتتدة تمتلتتك الثتتروة ، وا 

أو مل حيتث قانونيتة هتذا األدا   ، حيث طبيعة األدا  الذا ت  تكويل هذه الثروة مل خالد
.  يومد  توافقد م  القواعتد الحاكمتة لحركتة ستير المجتمت  أثنتا  فتترات التطبيتق االشتتراك

ض االحتفتا  بثروتتد بعيتدة عتل يتد التتةمي  ، والتبع فتي فبعض مل هذه القو  كال قتد نجتح
اآلختتر استتتطاخ تكتتويل ثرواتتتد متتل ختتال أعمتتال المقتتاوالت فتتي التتباد العربيتتة البتروليتتة ، 
والبعض الثالث كال قد استفاد مل وجتود الضتوابط الصتارمة علتى أدا  االقتصتاد بااللتفتا  

ز نجتتاحولهتتا وممارستتة أنشتتطة ليتتر مشتتروعة كتجتتارة العملتتة فتتي الستتوق الستتودا  ، أو اإل 
ح االستيراد ، وبتذلك فتةل القتو  االجتماعيتة التتي بترزت ختال فتترة بةذول االستيراد وحص

التسعينيات هي قو  ل  تةت مل مصدر واحد ، وهي أيضال قتو  مختلفتة متل حيتث تكوينهتا 
جديتدال ، أو  ابتكتارال التذا يستتطي  أل يخلتق  الكادروفهمها لطبيعة عمل المن   ذلك  االفكر 

وير علتى المنتجتات القائمتة ، فهتي فتي األللتب األعت  شكال تن يميال جديدال ، أو إحتداث تطت
قو  اجتماعية مختلفة عل القو  االجتماعية التي قتادت عمليتة البنتا  فتي أوروبتا الغربيتة 

هتتذا  يمتتل القتترل الثتتامل عشتتر ، يتتةت يالثتتان الصتتن عقتتب انتتدالخ الثتتورة الصتتناعية فتتي 

 الدكتور: فرج عبد الفتاح فرج
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  البنيتتة المجتمعيتتة التتتي ، والختتتاياالختتتا  كنتيجتتة طبيعيتتة الختتتا  ال تتر  التتتاريخ
نشتتةت فيهتتا هتتذه القتتو  لقتتد ستتمحت التغيتترات الجديتتدة بوجتتود مستتاحة أكبتتر نستتبيال للحتتراك 

 * الطبقتتات ختراقبتتاستتوا  كتتال ذلتتك باالنتقتتال متتل الريتت  إلتتى الحضتتر ، أو  ياالجتمتتاع
 األعلى ، أو تشكيل طبقات اجتماعية جديدة .

تغيرات كمية وأخر  كيفيتة ، ليتر أل الخصتائح وهكذا نجد أل الطبقة العاملة قد لحق بها 
 -العامة للتغيرات الكيفية يمكل حصر أهمها فيما يلي :

ل  تعد الطبقة العاملة هي الطبقة التتي تحتدث عنهتا متاركو وأنجلتز ، كمتا أنهتا لت  تعتد -1
الطبقة العاملة هي طبقة عمتال القطتاخ العتا  باعتبتاره هتو القتو  التتي كانتت تستيطر علتى 

 أدوات اإلنتاج في وقت مل األوقات .أللب 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعــة مــن ادفــراد يتشــابقون فــي ثقــافتقم وعــاداتقم وتقاليــدهم ، وطريقــة اكتســابقم للــدخل ومســتو   -الطبقــة:* 

 الدخل .
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 -: العاملة للطبقة الجتماعيةوا االقتصادية الحقوق على اآلثار الثاني: القس 

لقد تةثرت الحقوق االقتصادية واالجتماعية للطبقة العاملة فتي التدول التتي طبقتت 
فتتي تحديتتد طبيعتتة هتتذه اآلثتتار وتقتتدير عمقهتتا ، إذ  اآلرا بتترامج للخصخصتتة ، وقتتد اختلفتتت 

رأا التتبعض أل الخصخصتتة متتل شتتةنها فتتتح مزيتتد متتل فتترح العمتتل ، وزيتتادة اإلنتاجيتتة 
العمتتل بمتتا يعنتتى زيتتادة فتتي مستتتويات األجتتور ، ليتتر أل التتبعض اآلختتر قتتد رأا أل  لعنصتتر

نخفتاض فتي مستتويات اعمليات الخصخصة قتد ترتتب عليهتا زيتادة فتي معتدالت البطالتة ، و 
األجور ، ومخصصات الرعاية الصحية واالجتماعية ، تلك المخصصات التي كانت ترصدها 

ذا كتال لكتل متل الفتريقيل حججتد الن ريتة  شركات القطاخ العتا  وتقتدمها للعتامليل فيهتا . وا 
المؤيدة لقولد ، فةند والحال كذلك يكول الواق  هو صتاحب القتول الفصتل فتي هتذه القضتية 

 .  كةئالشا
سو  نتناول تحليل اآلثار على الحقوق االقتصادية كفرخ أول متل هتذا القست  ثت  

 ل .اول تحليل اآلثار على الحقوق االجتماعية كفرخ ثانتن
 

 -: العاملة للطبقة االقتصادية الحقوق على الخصخصة أثار

لقد صاحب التقد  التكنولوجي الذا طرأ أعلى القتو  الماديتة لإلنتتاج فتي النصت  
الثاني مل القرل العشتريل زيتادة فتي الطلتب علتى القتو  العاملتة المدربتة والمهيتةة للتعامتل 

الممتلك للتقنيتة  دعلى عنصر العمل في شق م  التكنولوجيا الحديثة ، وهكذا فقد زاد الطلب
والمهتتتارة العاليتتتة ، وهتتتي فئتتتة استتتتطاعت أل تكتستتتب هتتتذه المهتتتارات متتتل ختتتال مواقعهتتتا 

 بتاكتست التتي العاملتة القو  تلك على الطلب انخفض فقد المقابل وفي ،االجتماعية المتميزة 

 فتي وجتدنا فقتد ، الفئتة هتذه علتى الطلتب انخفتاض وأما  ، متواض  تدريب أو ، عادية مهارات

لتاق ، المبكر(  المعاش العا  بالقطاخ العمل ترك على يشج  ما الخصخصة تجارب بعض  وا 

 لح تة أية في إنهاؤها يمكل التي المؤقتة العقود بن ا  عند ستعاضةالا م  الدائ  التعييل باب

  اتإجترا متل صتاحبها متا وتع تي  الخصخصتة سياسة مؤيدا مل بعض وير  ، اللح ات مل

نها  الفصل مسةلة أل  العكتو علتى بتل ، ستلبي بمن تار إليتد الن تر يجتب ال للعامل الخدمة وا 

 متتل ييتتةت آختتر شتتخح لتو يتت  الفرصتتة فتتتحي ستتو  ذلتتك ألل بإيجابيتتة إليتتد ين تتر أل يجتتب

 ، اجتماعيتة أهتدا  أيتة قبتل يتةتي االقتصتادا الهتد  فتةل ذلك وعلى ! المشتغليل لير سوق
 التستتتاوا يتحقتتتق عنتتتدما تتحقتتتق التتتتي التتتتوازل فكتتترةل لتتتذلك قتتتال وف يخضتتت  عنصتتتر وتشتتتغيل

 الخصخصة وأثارها على الحقوق االقتصادية للطبقة العاملة 
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 تكتتول أل يجتتب والتتتي اإلنتاجيتتة العمليتتة فتتي المتضتتافرة العناصتتر لكافتتة الحديتتة لإلنتاجيتتات

 لقتد . العمليتة هتذه على لاتفاق المخصصة النقود لوحدة الحدية المنفعة م  متساوية بدورها

 تقتو  تكانت ، عديدة اقتصادية مجاالت مل لدولةا نسحابا الخصخصة برامج تنفيذ على ترتب

 طبيعتتة أل ليتتر ، الختتاح للقطتتاخ المجتتاالت تلتتك فتتي التتدور هتتذا تاركتتة ، المتتن   بتتدور فيهتتا

 يتتةبحالر  تقتتد  التتتي أهدافتتد أل كمتتا ، الدولتتة طبيعتتة عتتل مختلفتتة طبيعتتة هتتي الختتاح القطتتاخ

 التتذا النحتتو علتتى للبطالتتة  تتاهرة وجتتود عتتل أستتفرت قتتد ، االجتماعيتتة الرعايتتة قبتتل الخاصتتة

 (2  رق  الجدول يعكسد
 (2  رق  الجدول

  أفريقيا وشمال األوسط الشرق دول بعض في الناتج نمو ومعدالت البطالة معدالت
% 

 البطالة معدالت اإلجمالي المحلى الناتج نمو معدالت

 الدولة
2001 

1995-
2001 

1990-
2000 

 1990 1995 متاحة سنة آخر

4.4 3.3 غ. 
 2)

 28.7
 1)

 الجزائر 19.8 27.9 

3.1 غ.  4.0 4.8
 3)

 البحريل 1.4 2.3 

3.3 5.0 1.5
 4)

 9.2
 3)

  مصر 8.6 11.3 

3.1 3.8 غ. 
 2)

 إيرال غ.  غ.  غ.  

14.9 غ.  3.6 3.5
 3)

 14.4
 1)

 األردل غ.  

1.7 0.4 4.1
 4)

 7.1
 5)

 الكويت غ.  غ.  

1.4 3.1 6.3
 1)

 14.9
 3)

 لبنال غ.  غ.  

2.7 2.6 متاح لير
 3)

 22.0
 5)

 المغرب 15.8 22.9 

 عمال غ.  غ.  (2 17.2 غ.  3.2 5.0

5.1 غ.  متاح لير 6.4
 1)

 قطر غ.  غ.  

15.0 غ.  1.5 1.7
 3)

 السعودية غ.  غ.  

 السودال 1.3 غ.  غ.  غ.  9.7 متاح لير

9.5 غ.  3.5 2.8
 7)

 سوريا غ.  غ.  

 تونو 5.3 5.7 غ.  غ.  5.1 متاح لير
 اإلمارات غ.  2.6 غ.  غ.  3.2 2.3

14.1 غ.  1.7 (30.0 
 7)

 والضفة لزة غ.  18.2 
11.5 غ.  6.4 4.5

 7)
 اليمل غ.  غ.  

 الدكتور : فرج عبد الفتاح فرج
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 متاحة غير البيانات غ.م:
(1)1997(،2)1996(،3)2001(،4)1998(،5)1999(،6)1998(،7)2000 .  

 -المصدر:
International Labour organization ، Global Employment Trends January 2003 Geneva : 

International Lubour office ، 2003 .  

 

 

( أل معتدالت نمتو النتاتج المحلتى اإلجمتالي لت  تكتل 2حيث يتضح مل بيانات الجدول رق   
 . اإلقلي ستيعاب قوة العمل المتاحة في أسواق دول الكافية 

الشترق األوستط وشتمال  لتي إقالبطالتة فتي  إلوقد سجلت من مة العمل الدولية ،  
أفريقيا سجلت على أعلى معدالتها على مستو  الدول النامية في عقتد التستعينيات ، ولقتد 

% متل  17.6مليول نسمة بمتا يعتادل  22،  2001عل عا   اإلقلي قدر عدد العاطليل في 
 في ذلك العا  . لإلقلي قوة العمل 
 إلن متتة العمتتل الدوليتتة م إحصتتا اتوعلتتى مستتتو  دراستتات الجنتتدر فقتتد ستتجلت  

كانتتت أعلتى منهتا فتتي الرجتال ، وعلتى ستتبيل المثتال فقتتد  اإلقلتي معتدالت بطالتة النستتا  فتي 
مترات متل معتدالت بطالتة الرجتال ، أمتا فتي األردل  4بلغت معدالت بطالة النسا  في مصر 

كمتا  في  هور هذه المعتدالت العاليتة للبطالتة الرئيسيالسبب  إلفقد كانت الضع  تقريبال ،
من متتة العمتتل الدوليتتة ،لت  يكتتل راجعتتال فقتتط ل عتتداد التتي تتختترج ستتنويال متتل مراحتتل  ستجلتد

 ( . IL ،2003:65للخصخصة   أيضانما راج  ا  التعلي  المؤهل ألسواق العمل ، و 
 

دورا هاما في خلق الو ائ  الجديدة ، ففي شتمال أفريقيتا  العشوائييلعب القطاخ  
% متتل فتترح العمتتل بعتتد استتتبعاد فتترح العمتتل فتتي قطتتاخ 48قتتدرت هتتذه الو تتائ  بنستتبة 

% فتتتي تكتتتويل النتتتاتج  27الزراعتتتة ، أل قطاعتتتات اإلنتتتتاج ليتتتر المستتتجلة تستتتاه  بنستتتبة 
، وعلتى ذلتك فتإل متا نقتو  بتد متل خلتق للو تائ  يعتد  إفريقيتاالمحلى اإلجمالي في شتمال 

ه القطاعتات بعتتيل الن تر لهتتذ يقتضتيمحتورال هامتا متتل محتاور التشتغيل ، وهتتو األمتر التتذا 
 اإلصاح والرعاية مل قبل الحكومات المختلفة .

 

 الخصخصة وأثارها على الحقوق االقتصادية للطبقة العاملة 
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عنصر العمل : تفيد بيانات اإلنتاجية على المستو  العالمي ختال الفتترة  إنتاجية 
عنصر العمل في كل الدول العربية نص  اإلنتاجية المتحققة  إنتاجيةبةل  1997 – 1985

% متل مستتو  اإلنتاجيتة فتي 16ية في مصر في كوريا الجنوبية ، لقد بلت مستو  اإلنتاج
في المغرب فقد حققت اإلنتاجية زيادة هامشية لتصتل إلتى  إماالواليات المتحدة األمريكية ، 

 % مل مستو  اإلنتاجية األمريكية.27
على انخفاض مستويات اإلنتاجية متل تتدنى ل جتور الحقيقيتة ، وهتو األمتر  ما يترتبوم  

حركتة الهجترة قتد  إلوهو المحرك للنشتاط االقتصتادا ، نجتد  الذا يضع  مل الطلب الكلى
تتوفر الحتد األدنتى متل ضترورات الحيتاة . لقتد  إلتزايدت بحثال عل فرح عمل جديدة يمكل 

 336،  2002عملهت  فتي نهايتة يونيتو  إسترائيل أنهتتالتذيل  الفلستطينييلبلت عدد العمال 
طالة ، لقد وصلت نسبة البطالتة أل  عامل أخر في حالة ب 23أل  عامل فضا عل وجود 

نستبة الثلتث بمتا يعنتى انخفتاض فتي  50 – 15في لزة والضفة الغربية للفئتة العمريتة متل 
 يوميال  أمريكيمليول دوالر  7.6مستو  الدخل يقدر 

 -العاملة: الطبقةاآلثار االجتماعية على 
 
 زمتةح ضتمل األوستط والشترق أفريقيتا شتمال فتي الخصخصة برامج تطبيق جا  لقد

 الطلتتب خفتتض أستتلوب وكتتال ، النقتتدا والتتتوازل المتتالي التتتوازل تحقيتتق استتتهدفت سياستتات

 التتتوازل لتحقيتتق التتدول هتتذه أللتتب أتبعتتتد التتذا األستتلوب هتتو والختتاح العتتا  بشتتقيد الكلتتى

 تؤديهتا كانتت ختدمات متل الجزئتي االنستحاب فتي العتا  الطلتب خفتض أنعكتو لقتد . المطلوب

 القطتاخ لتدخول المجتال إفستاح تت  وقتد ، الصتحة وختدمات التعلتي  تختدما مثل بالكامل الدولة

 شتتهدنا ، الختتدمات هتتذه تقتتدي  فتتي الحكومتتات استتتمرار جانتتب فتتإلى ، المجتتاالت لهتتذه الختتاح

 إنشتا  أيضتال  وشتهدنا ، قبتل متل معهتودة تكتل لت  بكثافتة الخاصتة والجامعتات المتدارو إنشا 

 لهتتا شتتعارات التتبعض تتترج  لقتتد ، الستتتثماريةا المستشتتفيات عليهتتا أطلتتق والتتتي المستشتتفيات

 هتتو استتتثمار أفضتتل أل لمقولتتة متتثال  فلنن تتر ، القتتول واقتت  متت  تتفتتق ال ترجمتتة نبيلتتة معتتال

 رأا التبعض أل ليتر ، العقتول بنتا  على لاتفاق ينصر  هنا والمعنى ، التعلي  في االستثمار

 لدرجتة ، ربتح متل يمكتل ما أقصى وتحقيق والجامعات المدارو إلنشا  توجيهال  القول ذلك في
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 تتعتد  ال الحتاالت متل كثيتر فتي المشتروعات هتذه مثتل فتي الثابت المال رأو استرداد فترة أل

 دراسييل. عاميل
 
  المجتاني الحكومي فالتعلي  ، التعلي  لم مختلفة أنماط وجود التجربة هذه تز ر فأ لقد

 أو الخاصتتة المتتدارو فلتتديه  األختتر  الطبقتتات أبنتتا  أمتتا ، العاملتتة الطبقتتة أبنتتا  إليتتد يتتذهب

 الخدمتة تقتدي  عتل فضال  ، الثقافية الناحية مل مختلفة التنشئة تكول حيث األجنبية المدارو

 فتي أو ، العربيتة اللغتة جانتب إلتى األجنبيتة باللغتات تتدريو شتكل في سوا  المتميزة التعليمية

 . لطابهتا الكت  بتذات توفيرهتا اتالحكومت تستطي  ال حاسب وأجهزة العلمية للمواد معامل شكل
 باستتحواذ العمتل ستوق فتي تتنعكو سو  التعليمية العملية هذه مخرجات فةل الحال وبطبيعة

 األجهتتزة تطلبهتتا التتتي الو تتائ  علتتى متقدمتتة مهتتارات اكتستتبوا و متميتتزال  تعليمتتال  تعلمتتوا متتل

 فتي البنتد هتذا اتمخصصت بتةل القتول فيكفتي المجانيتة الصحية الخدمات مسةلة أما . الحديثة

 ال هنتا والتتدهور ، مضتت عامتال  ثاثتيل منتذ عليتد كتال عمتا تتدهور قد للدول العامة الموازنات
 الصتحية الختدمات متل الفترد نصتيب بد يقصد نماا  و  المخصصات لهذه المطلقة القي  بد يقصد

 للنقود. الثابتة باألسعار مقاسال 
  

 دول فتتتي العاملتتتة لطبقتتتةا بهتتتا منيتتتت عديتتتدة بمشتتتكات الخصخصتتتة جتتتا ت وهكتتتذا

 الخصخصتتة عمليتتة تتتدارك يمكتتل كتتال هتتل هنتتا والستتؤال ، األوستتط والشتترق اإلفريقتتي الشتتمال

 موجتة أنهتا إذ واحتدة دولتة إرادة عتل تخرج المسةلة أل معد ونحل السائد االعتقاد أل ؟ ابتدا 

 همتتا المفهتتو  وتطبيتتق االستتتجابة طريقتتة ولكتتل ، لهتتا االستتتجابة الضتترورا متتل كتتال عالميتتة

 مفهومهتا عتل اختزلتت التطبيقيتة الحتاالت مل كثير في فالخصخصة ، االختا  يثيرال اللذيل

 بكثيتر ذلتك عتل أوست  مفهتو  لهتا الخصخصتة ال الملكيتة. نقتل عمليتات على واقتصرت العا 

 وال  العمال لتسريح مفهومال  تكول أل قبل مبادرة روح وهي ملكية نقل تكول أل قبل ثقافة فهي
 والمزيتد الوقتت إلتى دائمتال  يحتتاج ثقافتات متل قتائ  هتو متا وتغييتر الجديدة الثقافة نا ب أل شك

 الوقت. مل
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 -القسم الثالث:السبيل للقضاء على اآلثار السلبية لعملية الخصخصة :
 اإلجتترا ات متتل عديتتد اتختتاذ تقتضتتي الخصخصتتة لعمليتتة الستتلبية اآلثتتار مجابهتتة أل

 تشتتريعات تعتتديل ويتتةتي ، األهليتتة الجمعيتتات ومستتتو  ، الحكتتومي المستتتو  علتتى والتتتدابير

   حدال  تضمل أل يجب العمل تشريعات تعديل أل . اإلجرا ات هذه قمة في القائمة العمل
 

 كمتتا ، ومتتةو  وملتتبو مةكتتل متتل الحيتتاة ضتترورات تتتوفير متت  يتناستتب ل جتتور أدنتتى

 تلتتك لتلبيتتة يكفتتي بطالتتة إعانتتة كصتتر  البطالتتة حتتاالت فتتي معينتتال  تتتدبيرال  تتضتتمل أل يجتتب

 الستلمي اإلضتراب حتق تتضتمل أل يجتب كمتا ، اإلنسال إليها يحتاج التي الضرورية المطالب

 التشتريعات تضتمنت الحتاالت متل كثيتر ففتي ، الحتق هذا على الضوابط وض  في اإلفراط دول

 هتذه علتى المنت  إطتاق يمكتل أنتد لدرجتة القيتود تحتت وضتعتد ولكنهتا الستلمي اإلضتراب حق

 الحقتتوق متتل هتتو الستتلمي اإلضتتراب حتتق أل . من متتة وليستتت مانعتتة قيتتود أنهتتا أا ، القيتتود

 يمكتتل لكتتي المطلوبتتة بالعنايتتة التشتتريعات تتناولتتد أل يجتتب لتتذلك ، العاملتتة للطبقتتة األصتتيلة

 ستوا  المحورا دورها األهلية للجمعيات أل شك .وال القانول مل شرعي لطا  تحت ممارستد

 بتوضتتيح منهتتا للمستتفيديل صتتدورها عنتتد بهتا التعريتت  أو يعاتالتشتتر  هتذه مثتتل مناقشتتة عنتد

جرا اتها شروطها  .وا 
 

 االقتصتتادية المصتتالح عتتل للتتدفاخ العماليتتة النقابتتات تكتتويل حتتق فتتةل أيضتتال  كتتذلك

حقتال بعيتد المنتال ،  منتد جعلتت بتل ، القانونية الشروط قيدتد الحق هذا  للعامليل واالجتماعية
تكويل مثل هذه النقابتات بستبب  ال تستطي صادية صغيرة الحج  إذ أل أللب األنشطة االقت

قلة عدد العامليل فيها ، رل  أل هؤال  ه  األولى بالرعاية النقابية . ومل ناحية أخر  فإل 
ثقافتتة  إلمطالبتتة بنقتتل ثقافتتة الخصخصتتة لمجتمتت  العتتامليل ،  المتتدنيجمعيتتات المجتمتت  

عتتل الموافقتتة علتتى  االمتنتتاخوقهتتا ، تعنتتى الخصخصتتة تعنتتى استتتيعاب الطبقتتة العاملتتة لحق
عتتل  االمتنتتاخ، تعنتتى  الفعلتتيفتتي التةمينتتات االجتماعيتتة بتتةجر يقتتل عتتل األجتتر  االشتتتراك

قبتتل بتتد  تنفيتتذ عقتتد العمتتل ، تعنتتى ال اإلضتتراب عتتل العمتتل لتتيو  االستتتقالةالتوقيتت  علتتى 
 إلول أختتر  ، دختتول دنيتتا األعمتتال لتتيو حكتترال علتتى فئتتة د إل، تعنتتى  اآللتتةمعنتتاه تحطتتي  

إلعتداد الطبقتة العاملتة بالمهتارات المطلوبتتة ،  أيضتتايوجتد  ألاألهليتة يجتب  الجمعيتاتدور 
 التوجيتتدبهتتا للحصتتول علتتى فرصتتة عمتتل مناستتبة ، وقتتد يكتتول  اإللمتتا يتتت   ألوالتتتي يجتتب 

 املة الخصخصة وأثارها على الحقوق االقتصادية للطبقة الع
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 ال تحتتاجالمناستبة والتتي  األستاليب، والتعلي  عل طريق العمل ، متل  الذاتيلطرق التعلي  
 رد مالية كبيرة نسبيال .لموا

دراكهتتاواقعهتتا بالطبقتتة العاملتتة  يوأخيتترال فتتإل وعتت لمستتتقبلها ، وستتيطرتها علتتى  وا 
 مل التزامات . ما عليهاذلك هو السبيل لبنا  طبقة عاملة تتمت  بالحقوق وتؤد   قدراتها

 
 خاتمة

الشترق األوستط  إقلتي عمليات الخصخصة التي تمت فتي  ألتوصلت الدراسة إلى 
ترتب عليها وجود معدالت عاليتة متل البطالتة ، وتتدهور فتي مستتو  التدخل  إفريقياال وشم

الدراستتة بتتةل نستتبة البطالتتة بتتيل  أوضتتحتللطبقتتة العاملتتة فتتي هتتذا اإلقلتتي  ، كمتتا  الحقيقتتي
اإلنتتتاث أعلتتتى منهتتتا بتتتيل الرجتتتال ، فضتتتا عتتتل وجتتتود العمالتتتة المهمشتتتة فتتتي القطاعتتتات 

عمليات تطبيق بترامج الخصخصتة قتد  ألضحت الدراسة االقتصادية لير المسجلة ، كما أو 
الخصخصتة  ألتر  الدراسة  إذنقل ملكية العا  إلى الخاح ،  انطلقت مل فكرة ضيقة وهي

عمليتة بنتا  الثقافتة  ألتكول نقل للملكيتة والشتك  ألبمفهومها الواس  هي بنا  ثقافة قبل 
 النفستيت البشرية وطريقة تكوينها عملية تتعلق بالذا أنها إذتحتاج إلى مزيد مل الوقت ، 

أهتت  محتتددات هتتذه  أحتتدزرخ مفهتتو  المبتتادرة الفرديتتة لتتد  الطبقتتة العاملتتة قتتد يكتتول  إل، 
 NGOS  )Non Governmental   المتتدنيجمعيتتات المجتمتت   ألالثقافتتة ، وتتتر  الدراستتة 

Organizations   عتتل يقتت  عليهتتا دور هتتا  فتتي تعزيتتز هتتذه المفتتاهي  متتل ناحيتتة والتتدفاخ
طريق طويتل  بطبيعتدطريق النضال  إل.  أخر الحقوق القانونية للطبقة العاملة مل ناحية 

 سيكول لد مذاق خاح . االنت اروشاق ، ولكل جنى الثمار بعد طول 
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